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NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN NGỮ VĂN 6 

(trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch virut Corona) 

 
     I. Phần văn bản: 

1. Nắm được: tên tác giả, hoàn cảnh ra đời, phương thức biểu đạt, nội dung và nghệ 

thuật các văn bản sau:  

- Bài học đường đời đầu tiền 

- Sông nước Cà Mau 

- Bức tranh của em gái tôi 

- Vượt thác 

2. Nắm được một số chi tiết đặc sắc và nhân vật trong văn bản: 

a) Ngoại hình và tình nết của Dế Mèn như thế nào? Dế Mèn đã rút ra bài học 

đầu tiên của mình là gì? 

b) Cách đặt tên cho các dòng sông, con kênh ở vùng Cà Mau? Những địa 

danh này gợi ra đặc điểm gì về thiên nhiên vùng Cà Mau? 

c) Những chi tiết, hình ảnh nào về chợ Năm Căn thể hiện sự tấp nập, đông 

vui, trù phú của chợ vùng Cà Mau? 

d) Diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh qua các thời điểm: trước và 

sau khi phát hiện ra tài năng của em gái và khi đứng trước bức tranh được 

giải nhất của em gái. 

e) Nhân vật dượng Hương Thư được miêu tả như thế nào về ngoại hình và 

hành động trong cuộc vượt thác? 

 

    II. Phần Tiếng Việt: 

- Ôn bài phó từ, so sánh, nhân hóa 

- Vận dụng tìm các hình ảnh so sánh, nhân hóa trong các văn bản trên. 

 

    III. Phần Tập làm văn  

- Ôn văn tả cảnh 

- Làm các đề bài sau: 

1) Tả hoa đào hoặc hoa mai ngày Tết. 

2) Tả không khí đón giao thừa ở gia đình em. 

3) Tả lại cảnh chợ hoa ngày Tết. 

4) Tả khu phố em ở vào một ngày mùa đông giá lạnh. 
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